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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESIGN EMOCIONAL: CONTRIBUIÇÕES 

PARA O ESTUDO DE AMBIENTES WEB. 

  

 

1. RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é explorar a aplicação da Inteligência Artificial e do Design 

Emocional no ambiente WEB, sobretudo como as ferramentas com base na Inteligência 

Artificial são construídas e contribuem com o desenvolvimento do usuário em um 

produto ou serviço. Serão estudadas também, as implicações necessárias para que 

uma aplicação web possa se tornar mais eficaz para o usuário, por intermédio de 

ferramentas que melhorem a relação emocional de um cliente com um produto ou 

serviço acessado por ele. Trata-se de pesquisa exploratória, por intermédio da revisão 

da literatura e pesquisa de campo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia, sites em geral possuem ferramentas para guardar, em cache, os 

dados de seus usuários e cada vez que essas pessoas entram no sistema, suas 

preferências vêm à tona e informações personalizadas saltam da tela, filtrando o 

conteúdo útil para aqueles usuários. Por intermédio de um login 'universal' de uma 

ferramenta da rede social Facebook, por exemplo, os sites têm acesso ao que as 

pessoas gostam de fazer e o conteúdo acessado e fornecido por elas podem 

personalizar cada vez mais o serviço, aumentando a satisfação do usuário e seu leque 

de clientes. Nessa direção, a Inteligência Artificial, que conforme Carvalho (2005) se 

propõe a reproduzir o pensamento - a inteligência humana - por meio de softwares de 

computador é uma das ferramentas utilizadas. 

[...] uma definição de Inteligência Artificial que não nos compromete e 
nos fornece a pragmática necessária seria “o estudo de como criar 
máquinas que realizam tarefas em que, no momento, as pessoas são 
melhores” [...] (CARVALHO, 2005, p.59). 

 



Não obstante, a de se considerar no plano das interações o Ser 

Humano/Máquina e as emoções que permeiam tais interações. A emoção é algo 

inerente ao ser humano. De acordo com Damásio (2000, apud BOSCHETTI e 

GUANABARA, on line), a emoção é algo onipresente, faz parte da tomada de decisões, 

mesmo sob influência da razão. Possivelmente, seja essa a chave para a eficácia do 

Design Emocional.  

Desta feita, nos parece estimulante explorar como funciona a relação entre esses 

dois conceitos - Design emocional e Inteligência artificial - e estudar os pontos positivos 

e negativos para o usuário que se beneficiará dessas práticas nos projetos de design. 

 

   OBJETIVO GERAL  

    Explorar a aplicação da Inteligência Artificial e do Design Emocional no ambiente 

WEB. 

        OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Discutir o uso da Inteligência Artificial no ambiente Web; 

2. Discutir o conceito de Design Emocional proposto por Donald Norman.  

3. Relacionar a aplicação da Inteligência Artificial e do Design Emocional nos 

produtos e serviços da Web. 

 

  METODOLOGIA 

 

Por tratar-se de pesquisa exploratória pretende-se proceder a um levantamento 

da literatura e pesquisa de campo que possam dar conta de responder os objetivos 

propostos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Inicialmente foi abordada a questão do design explorando diversos conceitos 

contemporâneos que buscam compreender o significado dessa atividade. O conceito de 

Design Thinking e Design Centrado no usuário dão lugar a uma análise dos objetos 

utilizados por nós, no dia-a-dia, mostrando a importância do design no cotidiano e como 

se processa o funcionamento no ambiente Web (MEMÓRIA, 2005).  



 O conceito de Design Emocional traçado por Donald Norman descreve a 

importância de se levar em consideração os aspectos comportamentais/emocionais do 

usuário em um projeto de design e como o Design Emocional contribui com projetos 

relacionados ao ambiente web (NORMAN, 2008; BOSCHETTI, GUANABARA; online). 

 Será ainda abordado o conceito de Inteligência Artificial e todo o universo que o 

cerca, juntamente com uma exploração de como ele é aplicado nos dias atuais. Será 

então, traçada a relação entre os conceitos desenvolvidos ao longo do trabalho 

buscando a melhor forma de aplicação desse conjunto de elementos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Já no início do desenvolvimento do projeto de pesquisa constatou-se a grande 

diferença do que é e do que era conhecido como um projeto de Design. Levantando os 

conceitos de Design Thinking e Design Centrado no Usuário percebeu-se que, na 

atualidade, os objetivos do design valorizam essencialmente a pessoa que se quer 

atingir, sobretudo seus aspectos emocionais. Ao atrelar o processo de Inteligência 

Artificial a essa nova abordagem e, sobretudo centrando no usuário e nas informações 

que ele produz é que será possível aproximar-se, com mais fidelidade, via tecnologia, 

dos seus mais íntimos desejos. 
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